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 Silicone RTV (Vulcanização a Temperatura Ambiente) de cura ácida, monocomponente em 
suspensão concentrada, para revestimento têxtil  
 

Características E 
Benefícios 

• Baixa viscosidade, boa penetração no tecido  
• Boas propriedades antiderrapantes 
• Excelente adesão em uma variedade de artigos têxteis 
 

Composição 
 

• Não utiliza catalisador de estanho dibutil  
 

Aplicações • A principal aplicação se destina a revestimento por espatulagem em largura estreita, 
em tecidos sintéticos indicado para meias-calças do tipo 7/8 e 3/4, sutiãs e cós de 
calças.  

 
 
Propriedades Tipícas 
Atenção: Estes valores não devem ser utilizados na preparação de especificações. 
 

Teste1 Propriedade Unidade Valor 

CTM 0176B Aparência  Líquido claro em suspensão 
concentrada 

 Ingrediente ativo % 100 

CTM 0050FG Viscosidade MPa.S 50000–75000 

CTM 0137A Resistência à tensão MPa > 1 

CTM 0137A Alongamento na quebra % > 300 

CTM 0099 Solidez no durômetro, shore A  15–20 

CTM 0137A Módulo 100% MPa 0,36–0,44 
 

1. CTM: Método de Teste Corporativo, as cópias estão disponíveis sob solicitação. 
 
Descrição DOWSIL ™ Q3-3442 PLUS Cortes de Acetoxy Fluxíveis da UE por interação com a 

umidade Ele pode ser bombeado diretamente do contêiner usando uma bomba de 
transferência com placa impulsora. É necessário cuidado para evitar a presença de água 
ou umidade nos conduítes e a cura prematura. Ao usar uma máquina de revestimento de 
fita, a cura é geralmente acelerada pelo aumento da quantidade absoluta de vapor de água 
no ar. Isso é controlado pela temperatura em combinação com a umidade relativa.  
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Precauções De 
Manuseio 

AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO REQUERIDAS PARA SUA 
UTILIZAÇÃO NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEÁ-LO, 
LEIA AS FICHAS TÉCNICA E DE SEGURANÇA DO PRODUTO, ASSIM COMO AS 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS PARA USO SEGURO, 
E INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E RISCOS À SAÚDE. A FICHA DE 
SEGURANÇA DO PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA DOW NA INTERNET 
WWW.CONSUMER.DOW.COM, OU PODE SER OBTIDA COM O ENGENHEIRO DE 
APLICAÇÕES DA DOW RESPONSÁVEL PELO SEU ATENDIMETO, ATRAVÉS DE UM 
DISTRIBUIDOR DA DOW, OU AINDA, LIGANDO PARA O DEPARTAMENTO DE 
ATENDIMENTO AO CLIENTE DA DOW. 
 

Vida Útil E 
Armazenagem 

Quando armazenado entre -10°C (14°F) e 30°C (86°F), nos contêineres originais não 
abertos, este produto possui uma validade de 12 meses da data de produção. Antes de 
usar, certifique-se de que o produto tenha atingido uma temperatura ambiente mínima de 
10°C (50°F). A utilização do produto abaixo de 10°C (50°F) reduzirá a velocidade de cura. 
 

Embalagem 
 

Este produto está disponível em contêineres de 20 kg e 200 kg. 
 

Limitações Este produto não é testado nem representado como adequado para usos médicos ou 
farmacêuticos. 
 

Informação Sobre 
Saúde E Meio 
Ambiente 

Para atender as necessidades dos clientes em relação à segurança dos produtos, a Dow 
possui uma organização completa de gerenciamento de produtos e uma equipe de 
especialistas em segurança de produto e regulamentação disponível em cada área. 
 
Para obter informações adicionais, consulte o nosso site na internet, 
www.consumer.dow.com, ou seu representante local da Dow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.consumer.dow.com INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA – LEIA CUIDADOSAMENTE  

As informações aqui contidas são oferecidas de boa fé e acredita-se que sejam precisas. Entretanto, uma vez que as 
condições e os métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, estas informações não deverão ser 
utilizadas em substituição aos testes do cliente, para garantir que nossos produtos sejam eficientes em termos de segurança e 
completamente satisfatórios para a finalidade destinada. As sugestões de uso não devem ser consideradas como indução para 
violação de qualquer patente. 
 
A única garantia da Dow é de que nossos produtos atenderão as especificações de vendas em vigor no momento da remessa. 
 
Seu único recurso para a violação de tal garantia está limitado ao reembolso do valor de compra ou à substituição de qualquer 
produto que esteja em desacordo com as especificações de garantia. 
 
NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A DOW REFUTA QUALQUER OUTRA GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR OU COMERCIALIZAÇÃO. 
 
A DOW NÃO RECONHECE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS. 
 

 


